Nikaragva, Kostarika, Panama, 18 dni
Hoteli 3*/penzioni, nočitev/zajtrk/kosilo/večerja, razno
– naj vas prevzamejo vulkani in kolonialna mesta v Nikaragvi
– v »oblačnih« in tropskih gozdovih Kostarike zaživite skupaj z njihovimi živalskimi
prebivalci
– uživajte po robinzonsko na rajskem otočju San Blas

18.11.2022 do 05.12.2022
99 - Oskar Plus
Zakaj v Nikaragvo, Kostariko in Panamo?
Nikaragva, dežela vulkanov, kulture in arhitekture. Vzpon na vulkane je prebojna uvertura
v potovanje treh dežel.
Kostarika, dežela barvitega živalskega sveta , nacionalnih parkov in visoko razvitega eko
turizma. Življenje po principu ‘Pura Vida’ pomeni čisto, (po)polno življenje brez stresa.
Izjemno bujno rastlinje, skrivnostni gozdovi v oblakih ter živo pisan živalski svet navdušujejo
vsak trenutek. Naravni ekosistem ponuja obilo možnosti tudi za adrenalinska doživetja.
Panama, svetovljansko glavno mesto in Panamski prekop, ki je zaznamoval Panamo.
Za povrhu pa še rajske plaže na otočkih San Blas, ki nas prevzamejo s pristno naravo ter
sproščenim vzdušjem…
Enkratna kombinacija treh dežel!

1. dan LJUBLJANA – PANAMA CITY (Panama) . Polet iz ljubljanskega ali bližnjega
letališča (v tem primeru prevoz iz Ljubljane) preko vmesnega letališča proti Panama City.
Prevoz do hotela. Namestitev in nočitev. (letalo, H)
2. dan PANAMA CITY – let v MANAGUA (Nikaragva) - ESTELI . Zajtrk. Prevoz do
letališča in let do Manague (Nikaragva). Sledi panoramski ogled mesta Managua s krajšimi
postanki, nato pa vožnja na SV del Nikaragve, ki je še vedno turistično razmeroma nerazvit.
Mesto Esteli je bilo v času kubanske revolucije zatočišče za kubanske proizvajalce cigar, ki
so s sabo prinesli tudi tobačna semena. Še dandanes se tu nahajajo številne tobačne
plantaže in tovarne cigar. Eno izmed njih bomo tudi obiskali. Živahno mestece pa zaznamuje
tudi kavbojska kultura, zato nam morda nasproti prijaha čisto pravi kavboj? Nočitev. (H, Z)

3. dan ESTELI – LEON . Zajtrk. Na poti do Leona naredimo nekaj foto postankov – v lovu na
številne vulkane, ki se dvigujejo na obzorju. Univerzitetno mestece Leon slovi po še originalni
kolonialni arhitekturi zaradi česar je tudi pod zaščito UNESCA. Pričakajo nas živahne ulice,
morda prigriznemo na bogato obloženi tržnici. Popoldne se podamo na prvi vulkan Telica. Je
eden mlajših in aktivnejših vulkanov, ki zaradi pogostih izbruhov ohranja gola pobočja. Po
krajšem vzponu (cca. 1 ura hoje) morda ujamemo sončni zahod in žarečo lavo v kraterju pod
nami. Magično. Vrnitev v Leon. Nočitev. (H, Z)
4. dan LEON (Unesco) . Zajtrk in sprehod po mestu. Povzpnemo se na katedralo, ki je ena
izmed treh največjih v Srednji in Južni Ameriki. Z njene strehe nas pričaka presenetljiv
razgled na mesto in okoliško vulkansko verigo. Popoldne prosto za raziskovanje mesteca ali
bližnje obale. Po želji (doplačilo) pa se gre lahko na poldnevno avanturo na enega najmlajših
vulkanov Cerro Negro, ki nam ponuja čudovit razgled na okolico. Z njegovega vrha se
spustimo lahko peš ali pa na posebnih deskah (sandboarding – sede) po drobnem
vulkanskem pesku. Zvečer se zlijemo z domačini na trgu in uživamo v sproščenem vzdušju.
Nočitev. (H, Z)
5. dan LEON – GRANADA . Zajtrk. Granada, najstarejše kolonialno mesto v Nikaragvi nas
že pričakuje. Na poti se zapeljemo na aktivni vulkan Masayaa, iz katerega se dvigajo oblaki
dima. Pokukamo v krater Santiago. Naužijemo se vulkansko preoblikovane pokrajine in
obiščemo lokalno tržnico; vstopimo v množico in občudujemo raznoliko ponudbo. Prav
prileže se tudi naravni sok iz svežega tropskega sadja. Nadaljujemo do barvite nekdanje
prestolnice, ki leži ob obrežju največjega srednjeameriškega jezera Lago de Nicaragua.
Sprehodimo se skozi ozke uličice do širokih trgov in uživamo v sproščenem vzdušju mesta.
Morda si privoščimo odličen steak in rum Flor de Cana? Namestitev v hotelu. Nočitev. (H, Z)
6. dan GRANADA – PENAS BLANCAS – LA FORTUNA (Kostarika) . Zgodnji zajtrk.
Zapustimo Granado in čez dobri dve uri že prečkamo mejo s Kostariko. Na poti zaznavamo
spreminjanje pokrajine in peljemo mimo številnih riževih polj, nasadov sladkornega trsa,
banan, ananasov… Postanemo za barvite posnetke vseh odtenkov zelene in modre. Pozno
popoldanski prihod v mestece La Fortuna in namestitev v hotelu. Nočitev. (H, Z)
7. dan LA FORTUNA – Rio Celeste – vulkanske toplice . Zajtrk. Čaka nas prijeten
aktiven dan v naravi. Izlet do edinstvene reke Rio Celeste, ki teče skozi tropski deževni gozd
v narodnem parku Tenorio in je eden zanimivejših fenomenov narave. Posebnost je v njenem
božanskem odtenku turkizne barve, ki nastane ob združitvi dveh potokov in kemijske
reakcije vulkanskih mineralov ter odseva sončne svetlobe. Po sprehodu mimo termalnih
vrelcev in modre lagune zapustimo ta skriti dragulj. Izlet lahko po želji zamenjate za rafting
po svetovno znanih rekah za rafting in kajak ali pa za SUP-anje po jezeru Arenal. Po poznem
kosilu se vrnemo v La Fortuno. Proti večeru obiščemo luksuzne toplice vulkanskega izvora.
Uživamo na tropskem rajskem vrtu s palmami, med cvetočimi orhidejami in ostalim dehtečim
cvetjem. Prijetno utrujeni se vrnemo v hotel. Nočitev. (H, ZK)

8. dan LA FORTUNA – SANTA ELENA (NP Monteverde) . Zajtrk. Vožnja po slikoviti
pokrajini in čez jezero Arenal, nad katerim se mogočno bohoti stožčast istoimenski vulkan.
Ker ni Kostarike brez kave, se na poti ustavimo na plantaži kave. Ogledamo si postopek od
pobiranja zrnja do priprave, z malo sreče pa nam dovolijo obirati tudi plodove. Ne uideta nam
niti slastno kosilo in dišeča skodelica kave. Vstopimo v osrčje narodnega parka Monteverde
in pot nadaljujemo v majhno vasico Santa Elena do našega hotela. Po želji (doplačilo)
sprehod skozi naravni rezervat in ogled različnih rastlinskih in živalskih vrst v nočnem času.
Zvoki in aktivnost netopirjev, žab, kuščarjev, pajkov, lenivcev, številnih ptic, metuljev, so
nepozabni. Nočitev. (H, ZK)
9. dan MONTEVERDE. Zajtrk. Čaka nas aktiven dan. Narodni park Monteverde je naravni
rezervat, znan po svojem gozdu v oblakih (»cloud forrest«). Pravijo mu tudi temni biser, saj
se sončni žarki težko prebijejo skozi bujno rastje tudi kadar ni oblakov. Tukaj domuje več kot
sto sesalcev in številne tropske ptice. Naša avantura se začne v samem objemu gozda.
Najprej se sprehodimo med krošnjami dreves po visečih mostovih različnih dolžin in višin, od
koder imamo čudovit pogled. Priča smo izjemni živalski raznolikosti, ki je značilna za NP
Monteverde. Za adrenalina željne je na voljo še znamenita kostariška atrakcija, spuščanje
med drevesi po jekleni vrvi (zip line – doplačilo). Po celodnevnih doživetjih, se polni vtisov
vrnemo v hotel. Nočitev. (H, Z)
10. dan MONTEVERDE – JACO – QUEPOS (NP Manuel Antonio) . Zajtrk in odhod proti
pacifiški obali. Ustavimo se v kraju Jaco ob reki Tarcoles, ki je izjemen habitat za krokodile,
saj jih tukaj živi največ v Srednji Ameriki. Po kosilu nadaljujemo do priljubljenega narodnega
parka Manuel Antonio. Končno smo dočakali kopanje v toplem Pacifiku in deskanje na
valovih je nov izziv. Namestitev in nočitev. (H, Z)
11. dan QUEPOS (NP Manuel Antonio) . Zajtrk. Najmanjši nacionalni park v državi je pravi
dragulj, ki navdušuje z osupljivo belimi peščenimi plažami, bujnim tropskim gozdom in
mangrovami ter živalskim svetom, kjer ne manjka pisanih žabic, lenivcev, opic, rakunov,
legvanov in številnih ptic. Popoldne prosto za namakanje v toplem Pacifiku. (H, Z)
12. dan QUEPOS (NP Manuel Antonio) – DAVID – let v PANAMA CITY . Zajtrk. Zgodaj
zjutraj se odpravimo proti Panami in na obmejnem prehodu Paso Canoas vstopimo v to
najbolj razvito državo Srednje Amerike. Sledi še vožnja do Davida in polet do Panama City.
Center glavnega mesta je zaradi številnih mednarodnih bank, podjetij, visokih stolpnic,
ekskluzivnih trgovin in restavracij pravo nasprotje staremu mestnemu jedru, Casco Antiguo
(UNESCO). Tu najdemo pravo arhitekturno mešanico od kolonialnih do artdeco stavb,
tržnice, glasbenike in plesalce, ki zavzemajo živahne ulice. Skratka mesto, kjer ni nikoli
dolgčas. Namestitev v hotel. Prosto za prve vtise in morda sprehod. Nočitev. (letalo, H, Z)
13. dan PANAMA CITY – izlet na Panamski kanal in v Casco Antiguo . Zajtrk. Obisk
največjega inženirskega čuda na svetu – Panamskega prekopa, ki je največ prispeval k
svetovljanskemu razvoju države. Za promet je odprt vse od leta 1914. Razteza se 80 km od

glavnega mesta Panama City na pacifiški strani in vse do mesta Colon na atlantski strani.
Neverjeten prehod ogromnih ladij si ogledamo v živo na najvišji točki prekopa ob zapornicah
Miraflores. Obiščemo še multicenter s prikazom zgodovine gradnje in razvoja kanala ter
njegovega delovanja. Po obisku kanala pa se sprehodimo še po čudovitem starem delu
mesta, imenovanem Casco Antiguo. Nočitev. (H, Z)
14. dan PANAMA CITY – otočje SAN BLAS . Dan začnemo z zgodnjim zajtrkom. Z jeepi
se odpravimo na karibsko stran, kjer nas s hitrimi čolni zapeljejo na naš otok na otočju San
Blas, ki ga sestavlja več kot 360 majhnih otokov – s palmami, belo mivko in turkizno modrino
morja. Gostovali bomo pri indijanskem plemenu Kuna Yala v njihovem rezervatu (comarca),
ki je hkrati tudi avtonomna regija. Čakajo nas dnevi polni užitka in počitka. Ste pripravljeni na
Robinzonski odklop? (P, džipi, čoln, Z, K, V)
15. dan otočje SAN BLAS . Počitnice! Če se naveličamo snorklanja po koralnem grebenu,
ki obdaja naš otoček, je možen tudi izlet s čolnom in raziskovanje okoliških otočkov.(P, Z, K,
V)
16. dan SAN BLAS – PANAMA CITY . Zajtrk in prosto do odhoda pozno popoldan. S hitrim
čolnom se vrnemo na celino in nato še z jeepi do hotela v Panama City. Prost zadnji
večer. (H, Z, K, čoln, džipi)
17. dan PANAMA CITY – EVROPA. Zajtrk in transfer na letališče. Let proti Evropi.(letalo,
Z)
18. dan EVROPA - LJUBLJANA . Pristanek na ljubljanskem ali bližnjem letališču (v tem
primeru prevoz do Ljubljane). (letalo)
V času objave potovanja leti še niso potrjeni, zato je možna sprememba odhodnega
letališča ter razporeditev programa prvi/zadnji dan, kar ne bo vplivalo na vsebino
programa.
Cenovni podatki:
Cena potovanja

Redna cena
3780 EUR

Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 10 - 14 oseb
Vstopne in izstopne pristojbine (na kraju samem)

Aktualna cena
3780 EUR

150,00 EUR
43,00 EUR

Doplačila po želji
Doplačilo za enoposteljno sobo
Doplačilo na kraju samem (priporočljive napitnine)
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja -TRIGLAV ** PAKET A
Zdr. zav. Vzajemna Tujina do 22 dni kritje S - posamično
Popusti
Popust za otroke 2-12 let na osnovnem ležišču
Članski popust od redne cene aranžmaja
Popust za otroke 2-12 let na dodatnem ležišču

480,00 EUR
60,00 EUR
4,56 %
30,76 EUR

5,00 %
39,00 EUR
10,00 %

Cena (najmanj 15 udeležencev) vključuje : letalski prevoz, letališke pristojbine in
varnostne takse, prevoz do odhodnega/iz prihodnega letališča do Ljubljane, če to ni letališče
Ljubljana, notranji let David – Panama City, notranji let Panama City – Managua, nočitve
glede na spodnji opis, privat prevoze s klimatiziranim avtobusom, vse vožnje s čolni in džipi
po programu, vstopnine po programu, izlet s čolnom po okolici na otočju San Blas (sosednji
otoki), slovensko vodenje izkušenega vodnika in odlične lokalne vodnike, stroške priprave in
organizacije potovanja.
Namestitev: 14 nočitev v hotelih 3* ali penzionih z zajtrkom ter 1x kosilom in 1x večerjo, 2
nočitvi na otočju San Blas v lesenih kolibah brez elektrike, namestitev v štiriposteljnih
sobah s souporabo kopalnice in s polnim penzionom. Enoposteljna soba tukaj ni možna.
Vključene vstopnine: katedrala v Leonu, tobačna tovarna, muzej čokolade, vulkan Telica,
NP Masaya z vulkanom, NP Tenorio z Rio Celeste (ali rafting ali SUP), vulkanske toplice, NP
Monteverde in viseči mostovi, NP Manuel Antonio, obisk kavne plantaže, Panamski kanal.
Obvezna doplačila (na osebo):– *vstopne in izstopne pristojbine (plačilo na kraju samem)
približno 50 USD.*Nikaragva vstopna taksa cca 14 USD, Nikaragva izstopna cca 4 USD,
Kostarika izstopna taksa cca 10 USD, San Blas pristojbina cca 22 USD(plačila na kraju
samem).
Doplačila po želji (na osebo): – vulkan Cerro Negro 28 USD,– ZIPLINE v NP Monteverde
30 USD,– nočni sprehod v NP Monteverde 25 USD.

VIZE: Slovenci viz za te države (Nikaragva, Kostarika, Panama) ne potrebujemo,
potrebujemo pa vsaj 6 mesecev veljaven potni list od konca potovanja.
ZDRAVJE: Za vstop v Nikaragvo je potrebno cepljenje proti rumeni mrzlici zgolj v primeru,
če ste manj kot 11 dni pred prihodom potovali na območju okuženim z rumeno mrzlico.
Rumeno knjižico, v kateri bo zavedeno cepljenje morate obvezno vzeti s seboj na pot.V

nasprotnem primeru cepljenje ni potrebno. Dodatne informacije najdete tudi na
www.zdravinapot.si.
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 10
PRIPRAVA POTOVANJA: 14.07.2022
Splošni pogoji poslovanja Oskar d.o.o. so sestavni del programov in so kot posebna
tiskana priloga na voljo na vseh prodajnih mestih agencije Oskar d.o.o. Z vplačilom
akontacije potnik potrdi, da jih v celoti sprejema.
ORGANIZATOR POTOVANJA: Oskar d. o. o.
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s
kopalnico
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice P – lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno
kopalnico, večposteljne sobe,…)
H* – nočitev v hotelu 3 /4 zvezdice PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba,....)
Kategorija namestitev je odvisna od lokalnih predpisov in ni nujno enakovredna našim. V
primerih, ko v državi potovanja ni predpisane kategorizacije namestitev, je ocena kategorije
v programu potovanja narejena na podlagi ocene lokalnih partnerjev.
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